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ECHTE BAKKER BALK
TEL: 12989

©

PARELS EN BIJOUX

10 jaar garantie op de parels.

MAJORICA artikelen zijn overal verkrijgbaar

en alle colliers en bijoux zijn voorzien van

het MAJORICA merk met garantienummer.

De garantie is internationaal geldig.

DietrichSport
HALTESTRAAT 35 - 2042 LK ZANDVOORT - TEL. 02507-15986

CONTROLEER EVEN UW HOCKEYTAS, VOORDAT U WEER NAAR HET VELD GAAT

0- shirt

0- short-rokje

0- kousen

0- trainingspak

0- handdoek

0- badslippers

0- trui /sweater

0- stick

0- scheenbeschermers

0- mondbeschermer

0- schoenen

0- bal

0- reserve veters

0- tape

Is er iets niet in orde, kom dan even bij "DIETRICH SPORT" langs.

Wij wensen U veel hockey plezier,

hockeyspecialist

"DIETRICH SPORT "
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"DE PUUR"

Steengrill- Barbecue-Fondue-Gourmet Restaurant

Vele soorten fondue/barbecue

Onze specialiteit

visfondue/barbecue

waarvoor reservering gewenst

Dagelijks geopend v.a. 5 uur 's middags
Donderdag gesloten

Behalve juli en augustus

Ruime parkeergelegenheid

Geschikt voor partijen tot 70 personen

DANSVLOER AANWEZIG

Reserveren gewenst

02507 - 1 44 97

ZEESTRAAT 26 - ZANDVOORT



VOLVO
OFF. DEALER AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 8 Zandvoort Tel. 13242

FORD
SERVICE

VERKOOP - INRUIL - SERVICE - REPARATIE (ALLE MERKEN)

INRUILAUTO'S met Bovag-garantie

Erkend keurbedrijf voor alle merken personenauto's

in slechts 5 tot 10 minuten

AUTOWASSTATION - DOE HET ZELF v.a. F 3.-
WARM WATER - SHAMPO - SPOELEN - IN DE WAS ZETTEN

Automaatinworp f 1.—

Brederodestraat 10

Doorlopend geopend

Ampèrestraat 8 (noord)

^•••i, bloemendaal

*
verzorging van reunies, feesten en partijen tot

2500 personen;

alle dranken, toebehoren (biertaps) en glazen

worden in consignatie geleverd d.w.z. alle niet-

gebruikte goederen worden door ons retour-

genomen.

*
Voorrij-kosten worden niet in rekening gebracht.

*
Exclusief importeur voor Nederland van:

- Cognac Payrault VS., VS0P., Napoleon en X0.;
- Pineau des Charentes Payrault;

- Champagne S. Chapuy 100 % Grand Cru;
- vin d'Alsace Paul Buecher en J.B. Adam.
- Chateau Granval - Pecharmant rouge
- Caveau de Malleval - Vaucluse (Rhone)

*
Gratis opslag van bij ons gekochte wijnen;

*
Aangesloten bij U.I.C..

" Graag tot ziens op het bekende adres!
"

Koffiebranderij "De Amstel"

van ouds "de Baarsjes"

"Koffie. .

.

. rechtstreeks van de branderij

verser kan niet!

Zaak

:

Koffiebranderij "De Amstel"
Schipholweg 919
2143 CE Boesingheliede
tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg
023-282000
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Afscheid van 1990
.

Aanstaande zondag worden alweer de laatste wedstrijden van
1990 gespeeld, waarna ons clubhuis enige weken gesloten zal
blijven

.

Dit is dan ook de laatste Garnael van 1990. De eerstvolgende
verschijnt voor het weekeinde van 13 januari wanneer de
tweede helft van de midwintercompetitie begint.
Maar zolang behoeft u het niet zonder uw teamgenoten te doen.

Op zondag 6 januari 1991 word -1

: namelijk de traditionele
nieuwjaarswedstrijd tegen de Gemeente gespeeld. Wij verwachten
spelers en belangstellenden om ll+.oo uur in het clubhuis.
De wedstrijd begint om 1 U . 3 uur.

De volgende spelers worden uitgenodigd in deze wedstrijd
hun beste beentje voor te zetten:

John Landman, Henk en Corry van Gameren, Dart van Bergen,
Ria Bruinsma, Kees Pidder, Cees en Eveline Wiltenburg,
Rob en Elke Molenaar, Raymond Leffelaar, Miranda Schilpzand,
Tom Gatsónides, Gijs Sterrenburg, Danielle van Hemert

,

Peter en Marjorie Castien, Mare Meijer, Frans van den Haak,
Joop en Jelly Berendsenm Reiner Slotemaker, Jeroen Goezinne,
Bart Cornet, Charles de Muinck. Cor en Bertus Balledux,
Leonie Porton.

Als scheidsrechters voor deze wedstrijd verwachten wij de
Heren J.A.B, van Pagee en D. Muller.

Na afloop is er alle gelegenheid om onderling de beste wensen
voor 1'991 uit te wisselen.

Voor de hongerige personen is er ERV7TENS0EP met roggebrood
en katenspek aanwezig.

V/ij wensen u allen

PRET T1GE FEESTDAGEN
een

GEZELLIGE JAARWISSELING
en

TOT ZIENS OP é J A H U A R I 1 9 9 1
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Aan het verzoek van de redaktie aan alle teams om enkele
regels op papier te zetten over de afgelopen hockeymaanden
werd slechts gevolg gegeven door Jongens A 2. Hier volgt
hun verslag:

Hoewel het aan het begin van het seizoen nog niet iedereen
duidelijk was, dat er ook nog zoiets als een Jongens A 2
was, dat ook graag met 11 man wilde spelen, hebben we tóch
een leuke eerste helft van de competitie achter de rug,
waarin we maar liefst drie punten wisten te behalen.
We willen graag alle invallers uit Jongens A1 , en niet te
vergeten uit Heren 1, bedanken.

Jongens A 2

Uitslagen zondag 9 december 1990

Heren
ZHC 2 - Strawberries k 3-0
VVV 1 1 - ZHC 3 0-5
Dames
ZHC 2 - VVV 1 O-U

BRIDGE DRIVE 15 december 1990

Hoewel na de vorige drive iedereen zeer enthousiast was en
vroeg om een snelle herhaling, vrezen wij dat wij toch het
verkeerde tijdstip hebben gekozen in deze drukke december-
maand .

Gezien het zeer geringe aantal aanmeldingen hebben wij dan
ook helaas moeten besluiten dat de voor 15 december 1990
geplande bridgedrive NIET DOOR ZAL GAAN;
Het spijt ons voor diegenen die zich wel hadden aangemeld.
Bij voldoende belangstelling zullen wij in het voorjaar
graag opnieuw trachten een drive te organiseren.



assimmtieJLfuumdermgsbedrijf

Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

wilhelminastraat 56
postbus 146

2000 AC haarlem
telefoon 023-31 47 55

Hypotheekbemiddeling

sjafè ~ riestauvant

bnnehoeh

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023 - 25 22 80

Ons restaurant biedt u een

UNIEK UITZICHT OVER ZEE
en een menukaart met vele

VLEES- EN VISSPECIALITEITEN

tegen zeer redelijke prijzen.

*

Tevens is onze accomodatie
uitstekend geschikt voor

familiediners, recepties en
andere feestelijke

aangelegenheden.

Graag verstrekken wij u vrijblijven

nadere inlichtingen.



BUCKLER BIER.

ZOLEKKER DATJE DE
ALCOHOL NIET MIST.

^
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Wedstri jdprogramma zondag 16 december 1990

Heren scheidsrechters

ZHC 2 - Benriebroek k 13.30 KB R.Leffelaar - J.Bouraan

Heerhugovaard k - ZHC 3 1^.30 KH •

HBS A - ZHC A -1U.30 KG

.

Dames
Fit 2 - ZHC 2 13.30 KG

ZHC A - HBS A 12.00 KG T.Hamann - M.Svart

Lid van dienst: Ron Roodhart 02507 - 16253

Bardienst: kassa 10 - 13 uur ERna Meijer
13 - einde Aane Miek Bijlsma

.

bar 13.30 r 15.00 uur 2 Veterinnen A

15.00 - einde 2 Heren 2

.

Opstellingen-:

Heren 2 R.Paap, P.Stuyfzand, B. Cornet, H.v.Elk, J.Goezinne,

R.v.d.Meulen, H. de Jong, M .v . d .Bergen., O.v.Ekeren,
J.Schaefer, K.Hilke

Heren 3 R . v .Beuzekom , H.Hoejenbos, R .Slo.temaker , J.P.v.d.

Fange, N.v.d.Mije, J .B . v . d .Mi je , E.Morrien, S.Slicker,

• H.Fens, N .Batsonides , T.Gatsonides
DENK ER SVP ZELF TIJDIG AAN HET VERVOER TE REGELEN

Vets A R. Molenaar, T.Gatsonides, J.Steiner, J.Krot,

B.v. Bergen, J.Berendsen, G .v . Leenders , R.v. Leeuwen

ü. Roodhart, R . Hamann , D.v.d. Brink, C. Polman

Dames 2 Selda, Josephine, Linda, Annemiek, Pauline, Leonie,

Lisette, Berthel, Maaike, Annemarie, Monica

Vets A W.Giesberger , M.Hammnn, H .Langemei jer , M.Castien,
M.v. Leenders , H.Bryan, I.Sauerbier, E. Molenaar,
H.Jansen, P.Goll tel.. 15888

.
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Verslag van Heren 3

Tring, tring, tuut, tuut, kwartje erin, kwartje eruit.
Dat is mijn leven, het leven van een telefooncel, ik ben
mooi hoor. Twee plastic zijkantjes en een ijzeren dakje.
Ik ben zo blij om hier op de hockeyclub te staan, ook al
is het soms erp koud.
Maar ik zal jullie nu niet lastig vallen met mijn ouderdoms-
verschi jnselen , of make up probleempjes.
Luister maar eens wat ik afgelopen zondag hoorde.
Hallo, hallo, jee wat duurt dat lang, klik, hallo, ja met
Reiner Slotemaker: gaat het hockey door?' Ja hoor, zegt de
barvrouw. Ik denk het wel. Pats de hoorn vliegt op en neer,
kan het niet wat rustiger, een telefoon heeft ook gevoel.
De volgende keer slik ik gelijk het kwartje in.
Ja, U spreekt met Herbert Fens , ja uh , nee, geen auto's,
spelers wel'. Wat zegt u? u belt terug'.' oke , klik.
Nou ik ga maar even een dutje doen, klik.
Dus de deal is rond, zegt Herbert door de telefoon, deal,
deal

.

Die Herbert dealt wat af, daar moet ik het mijne van weten.
Ik wil niet nieuwsgierig zijn hoor, maar soms wordt mijn
telefoon gebruikt als een 06-lijn.
Ik wil jullie wel wat vertellen hoor, -maar dat is zeer intiem,
dus dat komt de volgende keer wel.
Kilk, de hoorn ligt eraf, wel fijn hoor, nu kan ik meehoren.
Slotemaker voor, voor, goal, en weer scoort Gilles, ook
Olof van Ekeren was aardig- op dreef met scoren.
Oei Reiner Slotemaker geeft een snijer tegen de paal.
Ook ERwin Morrien, normaal erg slaperig tijdens dit vroege
uur, was erg, actief, hoorde ik Jeroen Goezinne zeggen.
Jeroen Goezinne, kende ik die naam niet- ergens van?
Zou dat verband hebben met bepaalde buro ' s en telefoonlijnen
in Zandvoort? of is dat een andere Jeroen?
Goal, goal, klinkt er.
Ditmaal scoort Reiner, dankzij een voorzet van Niels van de Mije
Het staat nu 5 - '.

Binnen is het feest begonnen.
Ik wordt overspoeld met telefoont j es . . Klik , met het Zandvoorts
Nieuwsblad "wie is de aanvoerder", klik, met het Parool "

wann-er is de huldiging", klik, hallo met Gijs, Reiner en
Niels in Heren 1 ?, klik.
Huldiging door de Koningin, klik, standbeeld voor Heren 3,
fanclub, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik.

Een telefooncel



Alle pasjes met
vignetworden razendsnel

bediend doorde
Amro Geldautomaat.^

24 Uur per dag kunt u nu

bij ons terecht. Ook als u klant

bent van een andere bank.

Kerkplein 7, Zandvoort.

AmroBank M

Reisburo Zonvaart
ALKMAAR • CASTRICUM • HEERHUGOWAARD UITGEEST • ZANDVOORT

Voor elke prijs op reis met

Toerkoop Reisburo Zonvaart

2040 AL ZANDVOORT
Posibus 460

Gfö'e Krocht 20
Te'*'oon (0?507| 125M
Te'e>: 573S5 zorlu r,l

ANVR

MAXFLI TOUR LTO (-rsiil nocdil 775,00

DIAMONO MAX (rrculnoodi) «9.00

POWER MAX Iir.sulAO.jdi) 299.00

575.03

325.00

325,00

425,Oi3

lazenqer.
X.T.C.

EUROSTAR
JANST6PHENS0N
ROYAL PANTHEH

325.00

325.00

395.O'S

395.00

Uüifeori
SAM Sf.EAO (reuliMO

PATTY BERG In-stil woo

BERNARO LANGER
NICK FALDO

TIGRESS G GRAFHITE 1075.00

PARALLAX 650.00

ösQtsushiba
BLACK BOXER GRAPHITE toüfMt

1AÉER1
IMPACT

SAPPHIRE

TOP SCOT

(tshI nsodil 333.00

(n-jul vioodil 333.00

|n-.jul woodi) 333,00

IC99.00

949.03

675,00

1299,00

675,03

675,00

945.00

795.00

795.03

665.00

899.00

2200.00

1899.00

699,00

699,00

699,03

Ifie' "*•—**

GOLF TASSEN

LANIG. DUNLOP. SLAZENGER. PING,

BEN SAYERS.WILSON. vj. 55.03

PUTTERS

PING.WILSON. SLOTLINE.

BEN SAYERS. n. 45.03

KARREN

MOTOCAODY ELECTRIC GOLF TROLLEY

IKL Keu tn LKhf

ALUMINIUM LICHT GEWICHT
TITLEIST 2000

KIN3AG

KAR MET ZIT

1399.00

169,00

299.00

700.00

193.00

REGENKLEDING

AGU SPORT QUARIUS JACK
AGU SFORT OUARIUS BROEK
AGU SPORT SFORT.

349.00

163.03

149.00

GOLF KLEDING

PRINGLE TRUIEN. ia. 149.00

ACCESSOIRES & CADEAU ARTIKELEN

EEN KEUS UIT EEN UITGEBREIOE ASSORTIMENT

4PINB*
Jf\ COLOR CODED FITTING CENTRE

SCHOENEN

AOIOAS ïj. 163.00

COTSWOLD «.«. 155.00

FOOTJOY vj. 219.00

KINEES ï.i. 259.00

STU8URT vj. 135.00

GOLF 3ALLEN

DUNLOP ODH
DUNLOP 651

DUNLOP FO/lERMAX

SLAZENGER 480

SLAZENGER CHALLENGE

TOP-FITE XL1

WILSON ULTRA

64,95

59.95

39.95

64.95

44.95

Promoot uw

bedrijf

met

uw
logo

bedrukt op Golf ballen

"GOLFERS"

Golf - Artikelen

Reparaties

Bedrukken van Golfballen

Golfclub MARIENWEIDE

Rood /Wit Hockey terrein

Zwaluwenweg 1

1

2011 HC Aerdenhout

Tel. 023 - 246245

Fax.023- 246245 /'



365 DAGEN PER JAAR GEOPEND

goudgele frites

versgebakken

^OOR KWALITEITWALITEIT ƒ•*#

* Jg

eve« ee« kroketje halen bij

AUTOMATIEK-SNACKBAR

KERKPLEIN 5 ZANDVOORT

SPORT

KERKSTRAAT 6a

2042 JE ZANDVOORT
TEL. 02507 - 1 8655

ZONDAGS GEOPEND VAN
1 TOT 6 UUR.

Sportspecialist

voor o.a.:

Kappa
Nike
Reebok
Adidas
Asics Tiger

Diadora
New Balance
Converse
Lotto

Champion
Cruyff

Umbro

400 SOORTEN

VELD, ZAAL EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10% KORTING

Versteege 's IJzerhandel

Dealer Pluspunt en Krugotex ven/en

Ook voor al uw

• Uzerwaren
• Gereedschappen
• Tuingereedschap
• Elektrische artikelen

• Skill - Black and Decker
elektrische gereedschappen

• 'Doe het zelf' artikelen

• Sloten- en Sleutelservice

Pakveldstraat 19 - Tel. 1 2554



ABC JEUGD ABC JEUGD ABC JEUCD ABC JEUGD ABC JEUGD ABC JEUGD ABC JEUGD ABC
:= == ==

;
-

.

De laatste Garnael van dit jaar (de volgende verschijnt weer januari).

Voorlopig gaan wé er even uit. Alvorens dat nog een paar mededelingen.

Als l

e
wil ik namens de JC alle coaches, trainers, ouders (bardiensten

en rijden) scheidsrechters en alle anderen die zich dit jaar voor de jeugd

ingezet hebben hartelijk bedanken en hen alvast Prettige Kerstdagen en een

zéér Goed Nieuws Jaar wensen. Alle jeugd die we niet meer voor het einde van

dit jaar zien ook alle geluk in het nieuww jaar.

Ten 2
e

, komende vrijdag is het AB- Feest, zorg ervoor dat als je een intro-

ducee meeneemt, dit van te voren schriftelijk meldt bij je coach of

Ruud Willigers. Als je dat niet doet wordt jij wel binnengelaten, maar je

vriendje of vriendinnetje blijft buiten in de kou. Dat zou toch zonde zijn.

Ten 3
e

, 6 januari is de Nieuwjaars Receptie. Iedereen is van Harte Welkom.

Om 14.30 uur woordt de Nieuwjaarswedstrijd gespeeld. Gemeente en Club die

tegen elkaar strijder om de Eer!

Nog even over het feest komende vrijdag. Als je als jongen denkt dat het

pak dat in je kast hangt te duur is en je wilt per se een spijkerbroek aan,

best, maar wel een nette dan, met dasje, jasje. •

Over het hockey, van afgelopen weekend wil ik niet teveel zeggen dat krijg

je als de coach van een team moet schrijven.
De meisjes hebben zaterdag zeer goed gepresteerd. Eigenlijk ook jongens B

en jongens A2, maar dat Al, tja die komen gewoon a.s. donderdag om

13.15 uur voor een extra tactische training (dus geen conditie).

Tot slot; mocht je zaterdag niets te doen hebben kom dan even naar de

Tetterodehal in Overveen, daar wordt een rolstoelhockey tournooi gespeeld.

Als je denkt te kunnen hockeyen raad ik je echt aan daar eens een kijkje

te gaan nemen.

RL/Ch.deM.

yï^^l§Sên_Y2ï}_§_Ë£££^£ï

Jongens
Z'voort Al -

Kraaien Al -

Xenios El -

Z'voort C -

Meisjes
BI. daal A2 2-4 Z'voort B - Reigers B2 3-1

Z'voort A2 1-1 Z'voort: C - BI. daal C2 0-0

Z'voort B 1-4

Abcoude Cl 1-3

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 15 DECEMBER 1990

Jongens
Zandvoort Al

Purmerend Al

Magnus BI

Zandvoort C

- Rood Wit Al 15.00 KG
- Zandvoort A2 12.00 KG
- Zandvoort E 13.00 Gras
- Magnus Cl 12.00 KG

Scheidsrechters
Jeroen G - Rinse v.d.M

Yvonne Ovaa - Tanja v.d.B

Meisjes
Zandvoort A
Zandvoort E

Zandvoort C

- Myra Al 12.00 Gras
» Purmerend BI 13.30 KG
- VRIJ

Ron R. - Marcel S.

Kr. Mul Ier - Kr.Cliteur
•

BARDIENSTEN ZATERDAG 15 DECEMBER
. een v . d

.

ouders: Kassa:

10.00 - 11 .45 uur
11.45 - 13 .30 uur

13.30 - 15 .15 uur
15.15 - 17 .00 uur

Stefan Verhoef
Steven Eodamer
Willem!jn ackermans
Jeroen Bal

Connie van Gameren
Inge Retra
Jennifer Plantenga
Els Willigers
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Opstellingen^

J°n£ens_A2 : C.v.Grieken - G.Kok - U.Sloteraaker - T en N Gatsonides - J.Bal
J. Brouwer - R.Roodhart - N. Jonker - V.Woters - J.E.v.d.Mije

Coach : R.Leffelaar tel. 023 - 280406

J.9£Sü!}:!..A2 ; W.Pont -- M.Aandewiel - P+Landraan - G.Nieman - P.Paap -

S.Slieker - J.Bal - V.Woters - C.v.Grieken - T. Gatsonides -

J.L.v.d.Mije - N. Jonker
Coach : T. Gatsonides tel. 023 - 246224
Verzamelen in het clubhüuis om 10.30 uur
Rijders : Gatsonides - Landman - Slieker

Jongens^B : G.J.Cense - D.Menkhorst - P.v.d.Mije - F.v.d.Mije - S.Bryan
M.Smits - D.lïolenaar - N.Castien - P.Koenekoop 1 I-Mollerus

Coaches : Miranda tel. 17435 en Danielle tel. 14532
Verzamelen in het clubhuis om 11.00 uur
Rijders : Bryan - P.v.d.Mije - Cense - Menkhorst

Jongens_C ; J. Gatsonides - L. Menkhorst - A.Samsuria - M.v.d.Bos - T.Retra
O.Niemoller - M.Wiltenburg - S.Eodamer - M.J.Castien - M. Rovers
R.J.Gerrits

Coach : P.Castien tel. 16823

^f~i5J.es_A : C.Gormiller - L.v.Kemert - J. Koper - L.Meijering - I.Bernath
C.Riemersma - K.Scheffer - H.Plantenga - S.Castien •

J.Bouman - M.Morrien - C.Eruijnzeel - C.de Muinck
Coach ? R. Gatsonides tel. 023 - 246224

L^i^jes^B : S.den Boer - D.v.Duuren - E. Mei j ring - W.Ackermans - S.Baber
S.Bruijn - B. Verburg - R.Willigers - T.v.d.Berg - A.Amende
D. Jonker - F.Gormiller

Coach : R.Willigers tel. 16414

£I:LTHUISWEDSTRIJD^

Verslagen

Zandvoort C - Abcoude C

Hallo hockeyers en aanverwante artikelen. Ik heb de afgelopen weken geen
verslagen geschreven, want of ik had geen tijd, of ik had geen zin, of de
wedstrijd was niet te beschrijven. En vooral dat laatste is de grootste reden
geweest. Dat waren 2 uitwedstrijden die zo'n go-censuur, re zooi waren niet
te geloven! 0K bij Hurley hadeen we toch wel verloren, ook al zouden we
goeden scheidsrechters gehad hebben, maar bij Alkmaar! Die haden we echt
ingepakt met een betere scheids. Ze hadden er trouwens de gekste bordjes
hangen met daarop b.v. een tekst als 'verboden om in de cirkels te oefenen".
De avond na de wedstrijd hadden wij Sinterklaasfeest. Dat brengt mij meteen
bij de vragen van JG/RL. Antwoord bij vraag 1 : om te bewijzen dat hij har-
der fluit dan het volume van de luidsprekers, het antwoord van vraag 2 is:
Mark Jan is gewoon alergisch voor limonade (iets wat hij zelf nog niet weet,
maar ik wel). En het antwoord bij vraag 3 luidt als volgt: Iemand die gere-
geld "Het Haarlems Dagblad" of het "Zandvoorts Nieuwsblad" leest, heeft aan
2 woorden genoeg.
Abcoude had lange jongens, waarvan de meesten op het punt stonden naar de B
te gaan. Het was dus ook niet verwonderlijk dat we na 5 minuten spelen al
met 0-1 achterstonden door een strafcorner. En na 8 minuten spelen stonden
wij met 0-2 achter. Dat. ging als volgt qua geluid : 1 = klap 2 « klets
3 = k-ap 4 * krak 5 = tok 6 = tonk 7 go - censuur - er (3 = fluut
9 = joepie. De vertaling: 1 = schot van Abcoude in eerste instantie 2 = Mae-
tijn C2 die redt 3 = Schot van Abcoude in tweede instantie 4 = ik die al
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mijn botten breek na een verkeerd uitgedachte redding 5 «= de bal op de

plank 6 = ik die ook nog met mijn hoofd op de plank klap 7 «= mijn reactie

op mijn eigen stommikit 8 = fluitje van de scheids 9 * Abcoude dat juicht

om zijn doelpunt. Ik krabbelde Overeind en checkte alles even. He, ra'n wond

op m'n knie was net genezen, lag 'ie weer open. Maar mijn been hing er nog

aan, dat was nog een mazzel.

Met veel moeite hielden we het op 0-2, tot de rust. Na de rust leken we

als herboren; de achterhoede kon opeens iedere aanval aan, en voorin

scoodde Quibus zowaar'. 1-2. Het kon dus nog. Niet dat we daar vanuit

gingen, maar Rambo lmkt ook alles, dus waarom ons ook niet? Maar ja,

Rambo is trucage en dat is te duur voor ons, dus stonden we gquw met

1-3 achter. Pats boem dat was ook de eindstand. Ook al hadden we verloren

we hebben allemaal gedaan wat we konden. Het was een onbegonnen werk en

toch waren wij eraan begonnen. Maar met 3-1 verliezen is toch niet echt

slecht. Dat was het voor deze week. lot de volgende keer!

Your worst nightmare, Martij n Miltenburg

Meisjes C- Bloemendaal

Op het veld gekomen kregen we van Frans te horen dat dit zijn laatste

wedstrijd coachen was. Toen begon de wedstrijd Bloemendaal afslag.

Nina stond op goal en heeft mooie ballen gestopt. 2 helft, Marielle

stond op goal, ook goed gekeept. In de rust stond het 0-0.

We hebben goed gespeeld maar we kregen geen kansen. Dat word een dikke

sjaal om doen want je houd je keel niet meer warm met dat schreewan.

Groetjes en Fijne Feestdagen

Maaike en Angeline

Kraaien Al - Zandvoort A2

Na onze overwinning, de eerste in de competitie, van twee weken geleden

hadden wij weer goede hoop opgedaan. Deze week mochten we onze spelkunsten

tonen aan Het gezelschap ZHC. Kraaien wat af en toe wat problemen opleverde

vanwege de kou. Na een minuut of twintig slaagden we er in onze tegenstanders

met een moie aanval te verrassen en te scoren. Tijdens de resterende tijd

van de eerste helft bleed de stand 0-1, ongewijzigd. In de tweede helft

was ons spel een beetje verzwakt waardoor Kraaien wist te scoren. De eind-

stand was dus 1-1 wat ons derde puntje opleverde.

Jongens A2

PS Wij willen graag onze dank uitbrengen aan Rosalie Batsonides

omdat zij, wegens een te kort aan rijders, met ons mee heeft

willen gaan

MBZHC-Reigers
Hallo
Het was koud. Heel koud
Al met al hebben we toch met 3-0 gewonnen. Op Gras'.

Goed he, van ons?!

Doei he! Groetjes L-R-B
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Zandvoort C - Eloemendaal C

Ie helft door Nina
We speelden een wedstrijd tegen bloemendaal . Zij stonden op de Ie plaa
en wij op de 7e Dus wij dachten wij gaan verliezen. Maar daarna kwam er
zo'n ramp ik (nina) moest op keep. Dus ik dacht, o nee, dit gaat nooit
goed. Maar de meisjes uit mijn steunden mij heel erg. Thank you girls.
Door de moed die ik kreeg liet ik er gelukkig geen een door. Let op
jongens hier komt Zoe d'r verslag.
Ket stond 0-0. Maar het kon nog altijd gaan komen.
Marielle stond op keep. En dacht dat ze niet kon kepen maar ze deed
het goed. Ze heeft er geen een door gelaten. We speelden weer goed
maar een doepunt zat er niet meer in. De eindstand bleef 0-0.
Frans was tevreden. Het was de laatse wedstrijd dat hij coachte.
Na de wedstrijd gafen we hem een bloemmetje en een kaart. Nou dat
was het dat tot volgend jaar.

ts

nog

.

• i
Groetjes Nina an Zoe

PS Quibus als je aan wil moedigen doe dat NORMAAL
PS Goed gespeeld girls

.

.

'

'



KNVTO

Geheel verzorgde excursiereizen

Groepsreizen

Dagtochten
Weekendarrangementen
Schoolreizen

Schoolmeerdaagse
Reisbureau

Touringcarbedriif

Touroperating

Ez
Castricum
02518-59001

Telex 71245

Haarlem

rfVï\
(£2) LID GARANTIE FONDS

Dealer van Zandvoort

en omstreken

p >: p©l
B. van Alphenstraat 102/van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort. tel. 025(17- 14565

*fc Coiffures
itvvMutrd-ËAnuU
voor hem en haar

Uitsluitend volgens afspraak,

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel. 02507 - 15880

Auo, van de? Mije

Marlsstraat 13a - Telefoon 151 86- Zandvoort

SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

BEHANG- EN GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

Kamerbreed tapijt, Novilon, Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrage's en overgordijnen - Wandbespanningen

HERMAN HARMS

c ïss)
Grote Krocht 22 -Zandvoort

uw drukker voor:

geboortekaartjes

huwelijkskaarten

en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad 6 - tel. 02507-127 93

postbus 54 - 2040 ab zandvoort
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A.s. zaterdag hebben jullie je laatste wedstrijd. Daarna begint voor jullie
de Kerstvakantie tot +^ eind januari. Het is nog vroeg, raaar ik wens de
DEF teams met hun ouders en coaches alvast Prettige Kerstdagen en
Gelukkig Nieuwjaar.

• .
'

•

'<

•

. . .

Uitslagen_van_8_december

Jongens : Zandvoort D - Bloemendaal D 0-1

Hurley E - Zandvoort E 6-0

Meisjes : Zandvoort D - Reigers D 1-1

Rood Wit E - Zandvoort E 3-0

ü

Jongens : Heerlijkheid D - Zandvoort D 1 1 .00 Gras

Zandvoort E - HIC E . ,10.30 KG
Zandvoort F ,- Rood Wit F 10.30 KG

Meisjes : Saxenburg D - Zandvoort D 11.00 Gras
Zandvoort E - Abcoude E 10.30 KG

BARDIENSTEN ZATERDAG 15 DECEMBER

een van de ouders van: Kassa:

10.00 - 11.45 uur : Stefan Verhoef Connie v. Gameeren
11.45-13.30 uur : Steven Bodaraer Inge Retra
13.30 - 15.15 uur : Willemijn Ackermans Jennifer Plantenga
15.15' -

:

17. 00 uur / Jeroen Bal Els Willigers
,

...
i

•

•

l

•

Opstellingen

Jongens_D : Toine - Simon - Er ie - Tim - Wiebe - Patriek - Justin -Robert
Coach"" : C.Wiltenburg tel. 13608

Verzamelen in het clubhuis om 09.30 uur
Rijders : Wiltenburg - Faase

Jongens__E : Niek - Jorrit - Jordy - Milan - Nick - Lars - Remco
Coach"""

"
: J. Landman tel. 16125 i

Aaanwezig zijn in het clubhuis om 10.00 uur

Jongens F : Marti in - Thoraa - Mare - Jop - Stefan - Lars C - Nick
Coach : v. Gameren tel. 16815

Aanwezig ziin in het clubhuis om 10.00 uur

^êisiêS-P : Nienke - Lotus - Kr is tien - Janine - Maaike - Kharlotte -

Kim - Lenny - Marieke
Coach : de Ridder tel. 17064

Verzamelen in het clubhuis om 10.15 uur
Rijders : de Ridder - Beugel

Meisjes^E : Anne - Intan - Lara - Victoria - Petra - Janine - Kelly
Coach : B.v. Bergen tel. 19558

Aanwezig zijn in het clubhuis om 10.00 uur

Verslagen

Gelijkspel
Zaterdag 8- 12- '90 moesten we tegen de reigers. De eerste helft moest ik

op goal ik had een bal door-gelaten. Toen stond het 1-0 voor de reigers.

De tweede helft maakten Cristien een doelpunt. En het bleef 1-1. Gelijkspel+

Lenny
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Ik vont de wetstrijt luek. ik vont lara goet en ane. anne en ik vont met

zelf slegt. Bart Vont me goet de irste helft hebe we 1/0 en de twede

hebe we 4/0
Victoria Prins

Jongens el Hurlij el

We heben tegen Hurlij met 6-0 verloren, in de eerste helft stont niek

op doel in de tweede helft stont ik (lars) op doel. in de eerste helft

liet niet er drie door, in de tweede helft liet ik (lars) er ook drie

door. we vonden het niet zo luek. maar we gingen door. dus was 6-0 voor

Hurlij geworden.

Grot j es lars

VANAF DE KANT BEKEKEN. .

.

Nu dan, een dag later, kijken we terug op een paar enerverende wedstrijden.

Allereerst die van meisjes E waar we bij konden zijn langs de lijn. Aan

hard werüen van de jonge dames lag het niet. Maar wat een raar hobbelig

veld zeg. Dat zijn ze helemaal niet gewend natuurlijk. Natuurgras met

bergen en dalen. Dan gaat de bal wel eens de heel andere kant op dan

verwacht wordt. Evengoed vochten ze als leeuwinnen voor een overwinning.

Alhoewel, het spelen alleeti al gaf veel plezier. Ik denk dat hier de

positieve instelling van de trainster en ook de coach in terug te vinden
is. Het weer zat bepaald niet mee. Koude gure wind en even later zelfs

nog sneeuw. Dat was voor hun een nieuwe ervaring. De dames kwamen af en
toe aan de kant even vertellen dat ze er last van hadden (van die sneeuw

dus). Wij, supporters, hielden ons warm door hen heel hard aan te moedigen
en van de ene voet op de andere te huppelen. Het aanmoedigen was misschien

niet echt nodig, want, zoals reeds gezegd, ze werkten hard;beide partijen.

Daardoor ontstond een spannende strijd met veel vaart. Echt het bekijken
waard. Tijdens de tweede helft werd de druk op ons doel nogal groot, wat

resulteerde in drie doelpunten tegen en er zat al een in, dus werd het
4-0 voor onze sumpathieke tegenstandeters.
Wat het spel betreft viel het me op dat, wanneer ze de bal gestopt

hadden, ze eerst een medespeler zochten om over te spelen of anders

onverschrokken verder te gaan in een solo-aktie om vervolgens te

stranden in de defensiemuur van de tegenpartij . Meerdere keren was er

een mooie doorbraak te zien. En, ja, wat dan? Dan moet die bal eigenlijk
nog het doel in. Ho, effe, da's niet zo maar wat.
Kortom een wedstrijd om gezien te wordn!
Tot de volgende week op het veld en ondanks de drukte thuis meer

supporters langs de lijn. De wedstrijden zijn echt tenenkrommend en
SPANNEND;
Hartelijke Groeten van de mensen langs de lijn bij E meisjes.

I

-

:
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SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY - GOLF
TENNIS - SKI

-ft

y^

Gretha deBruijn Sport
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon: 319533

Ikhoudvan snelle acties,

;nafentoe

Ikben Dll Qe/\Dl\.
In geldzaken merkt u wat een goed contact met de bank waard is. Bij de ABN Bank

kunt li rekenen op sterk teamwork. Of hel nu gaat om sparen of FTTTTT^^m
lenen, beleggen of verzekeren, wij weten wat er op het spel staat I i l *n I

"
éi H l i l

Openingstijden : ma - vr. 09.00 - 16.45 uur

Vrijdagavond-openstelling 18.30 - 20.00 uur Grote Krocht 12, Zandvoort.
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ZANDVOORT HOLLAND

TELEFOON

02507-15662

SCHOONHEIDSSALON

ZONNEBANKEN

MASSAGE

FITNESS

SAUNA

BAR

Voor al uw

SPORTOPNAMEN

ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN

ZEER VOORDELIG

BIJ

FOTO QUELLE

*

DRUGSTORE MOERENBURG
HALTESTRAAT 1 - TELEFOON 16123

Uw OPEL - GM adviseur

C.F. van der Vorm

Corsa.

SIvan lentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,

2041 CB Zandvoort.

Tel. 02507 - 15346 Ül

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

VlVFOVPt) )Mwwm</mmmfi- -

en Inruil

RENAULT's?
Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop


